สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (สสปน.)
รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ 2563

วัตถุประสงค์
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร หรือ สสปน. มุ่งหวังให้ สสปน. เป็นองค์กรที่ ได้มีกำร
ปรับปรุงพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลในสำนักงำน โดย
มีกำรนำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 2562 มำวิเครำะห์ เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนำกำรดำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ
ลดโอกำสที่ อำจก่ อให้ เกิ ดกำรทุจ ริ ต สนั บ สนุน ยุทธศำสตร์ช ำติว่ำด้ว ยกำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
นโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตลอดจนผลักดันให้เกิดกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมกรอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ของ สสปน. ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5

สร้ำงสังคม สสปน. ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสุจริต
ยกระดับเจตจำนงกำรบริหำรงำนโดยสุจริต
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
พัฒนำสมรรถนะเพิ่มขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

จำกยุทธศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น สสปน. ได้นำมำพิจำรณำกำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ประกอบกับกำรกำหนด
โครงกำร/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นเพื่อให้ สสปน. เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและควำมโปร่งใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่กำหนดให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำ
ครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำร
ทุจริตทำงตรง และกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนในโอกำสของกำรเกิด กำร
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ สสปน. ในกำรนำไปสู่กำรปรับปรุง แก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริต
ในหน่ ว ยงำน และส่ ง ผลต่ อ กำรยกระดั บ คะแนนประเมิ น กำรประเมิ น ITA (Integrity and Transparency
Assessment) ของ สสปน. และ คะแนน Corruption Perception Index (CPI) ของประเทศไทยในระยะยำวได้
โดยได้จำแนกกำรพิจำรณำออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) กำรใช้งบประมำณ
3) กำรใช้อำนำจ

4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
9) กำรเปิดเผยข้อมูล
10) กำรป้องกันกำรทุจริต
เพื่อเป็นกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน สสปน. ได้มีกำร
เผยแพร่ผ่ำนทำงสื่อสำรสำธำรณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก และผู้บริหำรได้มีกำรเน้นย้ำกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตทั้ง 7
ด้ำน ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ

นอกจำกนั้นแล้วเพื่อเป็น กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ ส ำนักงำนเป็นองค์กรที่ได้มีกำรปรับปรุง พั ฒ นำ
ตนเองในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมำภิบำลในสำนักงำน โดยมีกำรดำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ
เพิ่มเติมในปีงบประมำณ 2563 ดังนี้
1. กำรกำหนดข้อบังคับว่ำด้วยหลักธรรมำภิบำลขึ้นในสำนักงำน
ในรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 สสปน. ได้ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจ ริ ต นโยบำยกำรกำกับ ดูแลองค์กำรที่ดี และหลั กกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยได้ จัดทำ “ข้อบังคับ

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร ว่ำด้วยหลักธรรมำภิบำล พ.ศ. 2563” ซึ่งได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร สสปน. ตำมมติคณะกรรมกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน
ธันวำคม พ.ศ. 2562 และประกำศให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 29 มกรำคม 2563 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำน
ใน สสปน. อยู่ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ยึดหลักควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมกำร
ผู้อำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด โดยข้อบังคับว่ำด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล ประกอบด้วยสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ธรรมำภิบำลในระดับคณะกรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
1. โครงสร้ำง องค์ประกอบ ของคณะกรรมกำร
2. กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง วำระกำรดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร
3. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
4. กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
5. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
6. กำรประเมินผลกำรทำงำนของคณะอนุกรรมกำร
หมวด 2 ธรรมำภิบำลในระดับผู้อำนวยกำร
1. กำรสรรหำ กำรแต่งตั้ง วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. ค่ำตอบแทน
หมวด 3 ธรรมำภิบำลในระดับผู้ปฏิบัติงำน
1. โครงสร้ำงของผู้ปฏิบัติงำน
2. กำรบรรจุ แต่งตั้ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
4. ค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร
หมวด 4 ธรรมำภิบำลในระดับสำนักงำน
1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
2. แนวปฏิบัติที่ดีของผู้อำนวยกำร
3. แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงำน
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐ

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับ
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
9. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับและให้ของขวัญ
10.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หมวด 5 จริยธรรมและจรรยำบรรณ
1. จริยธรรม
2. จรรยำบรรณ
2. กำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ สสปน.
จำกผลกำรประเมินคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ สสปน. ได้ค่ำคะแนนประเมินเฉลี่ย 93.35 คะแนน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สสปน. กำหนดค่ำคะแนนเป้ำหมำย ที่คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ
95.00 คะแนน เพื่อเป็นเป้ำหมำยทำให้เกิดกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในกำรดำเนินงำนของ สสปน.ใน
ด้ำนคุณธรรมควำมโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น

คะแนนเฉลี่ย ปี 2562
93.35

เป้ำหมำยคะแนน ปี 2563
95.00

สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินทั้งในส่วนขิงกำรประเมินจำกผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) และผู้มี
ส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) เพื่อให้สำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ และแบ่งกลุ่มประเด็นกำรประเมินที่
เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และประเด็นที่เป็นจุดแข็งของสำนักงำน
โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตำมภำพดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน
ได้คะแนนประเมิน ต่ำกว่ำ 90.00 คะแนน

ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น
ได้คะแนนประเมิน 90.00 ถึง 95.00 คะแนน

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
ได้คะแนนประเมิน มำกกว่ำ 95.00 คะแนน

หลังจำกที่ สสปน. ได้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ปี พ.ศ. 2562 ได้ประเด็นที่จะต้องแก้ไขแร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ตำมเกณฑ์ที่
กำหนด เพื่อให้สำมำรถเป็นแนวทำงที่นำผลกำริเครำะห์ไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติ และได้มีกำรกำหนดมำตรกำร
เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน สสปน. ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมผลกำรวิเครำะห์ มีกำร
กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินกำร ที่ได้แสดงไว้แล้ว และมีผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของ สสปน. ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ 2563 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
จำกกำรจัดกลุ่มระดับคะแนนตำมประเด็นกำรประเมิน ข้ำงต้นที่ได้จัดกลุ่มไว้แล้ว โดยจำแนกตำมกลุ่มผู้ประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สสปน. คือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก สสปน. สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรส่ งเสริม คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน ที่ได้ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2563 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 พฤษภำคม 2563) ดังต่อไปนี้
1. กลุม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
1.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (พิจำรณำจำกคะแนนประเมินทีต่ ่ำกว่ำ 90.00 คะแนน)
ประเด็น
มำตรกำร
ขั้นตอนดำเนินกำร
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
I3 พฤติกรรมในกำร
1. ทบทวนมำตรกำร
1. จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจติ สำนึกในกำรมุ่ง
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ป้องกันกำรขัดกัน
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำทีม่ ำกกว่ำงำนส่วนตัว
o ต้องให้ควำมสำคัญ
ระหว่ำงผลประโยชน์
2. อบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ และเกิดควำม
กับงำนมำกกว่ำธุระ
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ตระหนักในกำรปฏิบตั ิงำนให้ได้ตำมหลัก
ส่วนตัว
ส่วนร่วม และจัดให้มี
ธรรมำภิบำล โดยเฉพำะเรื่องควำมพร้อมรับผิด
o พร้อมรับผิดชอบ
กำรเผยแพร่มำตรกำร
รับชอบในกำรปฏิบัติงำน (Accountability)
หำกควำมผิดพลำด 2. สร้ำงจิตสำนึกให้
และกำรขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนตนและ
เกิดจำกตนเอง
พนักงำนในกำร
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)
ปฏิบัติงำนในกำร
3. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ให้บริกำรมีจติ สำนึก
ในประเด็นที่เกีย่ วข้องอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

กำรติดตำมผล

ผลกำรดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำย
ทุก 6 เดือน

ได้จัดให้มีกำรอบรม
สำหรับพนักงำนที่เข้ำใหม่
และพนักงำนที่สนใจผ่ำน
ระบบออนไลน์แล้ว 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จำนวน 25 คน
(22 พ.ค. 63)
ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน
(29 พ.ค. 63)
โดยจะมีกำรอบรมและทำ
Workshop เพิ่มอีกครั้ง
แสดงในเอกสำรแนบ 1

สถำนกำรณ์แพร่ระบำด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้
ต้องชะลอกำรจัดอบรม
ในลักษณะของกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ออกไปก่อน จึงสำมำรถ
ดำเนินกำรได้เพียงกำร
อบรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์

ประเด็น
มำตรกำร
ขั้นตอนดำเนินกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
I11 หน่วยงำนมีกำร
1. ทบทวนและเผยแพร่
1. จัดให้มีกำรเผยแพร่มำตรกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงของ
จัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำ
มำตรกำรส่งเสริมควำม
สำนักงำนให้พนักงำนทุกระดับทรำบ
พัสดุ และกำรตรวจรับ
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
พัสดุในลักษณะเอื้อ
จ้ำงของ สสปน.
ประโยชน์ให้
2. เผยแพร่ช่องทำงกำร
2. จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนของ สสปน. ให้
ผู้ประกอบกำรรำยใด
ร้องเรียนกำรทุจริตจำก
เข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิด หำก
รำยหนึ่ง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำม
กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
กฎมำย

3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้ำง

4. มีช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริตจำกกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งทำงเปิดเผย และทำงลับ

กำรติดตำมผล
ตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้
กรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบและให้ควำมเห็น
ตำมกำหนดระยะเวลำ
กำรตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินกำร
1.ดำเนินกำรแล้ว

ปัญหำ/อุปสรรค

สถำนกำรณ์แพร่ระบำด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้
ต้องชะลอกำรจัดอบรม
ในลักษณะของกำร
2.ได้มีกำรอบรม สำหรับ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พนักงำนที่เข้ำใหม่และ
ออกไปก่อน จึงสำมำรถ
พนักงำนที่สนใจผ่ำนระบบ ดำเนินกำรได้เพียงกำร
ออนไลน์แล้ว 2 ครั้ง
อบรมผ่ำนระบบ
ครั้งที่ 1 จำนวน 25 คน ออนไลน์
(22 พ.ค. 63)
ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน
(29 พ.ค. 63)
โดยจะมีกำรอบรมและทำ
Workshop เพิ่มอีกครั้ง
3.ฝ่ำยตรวจสอบได้เข้ำ
ตรวจสอบแล้วไม่พบ
ประเด็นกำรทุจริต
(แสดงในเอกสำรแนบ 1)
4.ส่วนงำนพัดสุรำยงำน 4.มีกำรรำยงำนแล้ว ไม่พบ
ผลกำรร้องเรียนทุก 6 กำรร้องเรียนเรื่องทุจริต
เดือน ให้ ผอ. สสปน.
ทรำบ

1.2 กลุ่มประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น (พิจำรณำจำกคะแนนประเมินระหว่ำง 90.00-95.00 คะแนน)
ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
I2 กำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ
อย่ำงเท่ำเทียม

มำตรกำร

ขั้นตอนดำเนินกำร

1. เผยแพร่คู่มือกำร 1. จัดทำคู่มือ/ผังขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
ให้บริกำรแก่ผมู้ ำ
ของสำนักงำน
ติดต่อผ่ำนช่องทำง 2. เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน
3. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบ
4. จัดอบรมพนักงำน เพื่อสร้ำงจิตสำนึกใน
กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียม

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
I7 กำรรับรู้เกีย่ วกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 1. เผยแพร่แผนกำร 1. ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
ประจำปีของหน่วยงำน
ใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณของแผนกต่ำง ๆ ก่อนที่จะ
I8 หน่วยงำนมีกำร ใช้จ่ำยงบประมำณโดย
ของสำนักงำน
นำเสนอต่อผู้บริหำร
คำนึงถึงประเด็น ต่อไปนี้
2. ตรวจสอบกำรใช้ 2. จัดให้มีกำรเผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำย
o ควำมคุ้มค่ำ
จ่ำยตำมแผนงำน/
งบประมำณของสำนักงำน ทำง Website
โครงกำรของ
และระบบ Intranet ของสำนักงำน
o ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณ
สำนักงำน
3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ดำเนินกำร
ที่ตั้งไว้
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรกำรใช้จ่ำยตำม
I9 หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อ
โครงกำรในแผนงำนต่ำง ๆ ตำม
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
งบประมำณ
I10 บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ

กำรติดตำมผล

ผลกำรดำเนินกำร

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำร หรือ
ผู้ที่ผู้อำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6
เดือน

มีกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ 2563 โดยมี
กำรจัดทำคูม่ ือกำร
ให้บริกำรใหม่ 5 คู่มือ
และกำรประกำศเผยแพร่
บนเว็บไซด์แล้ว
(แสดงในเอกสำรแนบ 2)

รำยงำนผลกำร
1. ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ดำเนินงำนและ
ในช่วง 6 เดือนแรกของ
กำรใช้จ่ำย
ปีงบประมำณ 2563
งบประมำณ ต่อ
โดยแผนกำรใช้จ่ำย
ผู้อำนวยกำร หรือ
งบประมำณของทุก
ผู้ที่ผู้อำนวยกำร
หน่วยงำนได้รับกำร
มอบหมำยทุก 6
อนุมัติ จำกผอ. สสปน.
เดือน
2. มีกำรเผยแพร่บน
Website ของ
สำนักงำนแล้ว

ปัญหำ/อุปสรรค

ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ
I13 กำรมอบหมำยงำนผู้บังคับบัญชำมี
ควำมเป็นธรรม
I14 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำม
ระดับคุณภำพของผลงำน
I15 ผู้บังคับบัญชำมีกำรคัดเลือกผูเ้ ข้ำรับ
กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือกำรให้
ทุนกำรศึกษำ อย่ำงเป็นธรรม

I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนมีควำมสะดวก

มำตรกำร

ขั้นตอนดำเนินกำร

1. ทบทวนมำตรกำรกำร
ตรวจสอบใช้ดลุ ยพินิจ
โดยเฉพำะในส่วนของ
งำนกำรบริหำรบุคคล
2. จัดให้มีแนวทำงกำร
ดำเนินกำรด้ำนบริหำร
บุคคลในทุกด้ำนให้มี
ควำมชัดเจน เพื่อลด
กำรใช้ดุลยพินิจ

1. เผยแพร่คู่มือ นโยบำย และแนวทำงกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลที่ชัดเจน
และเผยแพร่ให้บุคลำกรใน สสปน.
รับทรำบ
2. จัดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนทั้งโดย
เปิดเผยและทำงลับ
3. มีกำรดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและเป็น
ธรรมหำกเกิดกรณีกำรร้องเรียน

1. จัดให้มีแนวทำงกำร
ดำเนินกำรกำรยืม
ทรัพย์สินของ
สำนักงำนเพื่อนำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน

1. จัดทำ/ทบทวน กำรยืมทรัพย์สิน ของ
สำนักงำน เพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดควำมสะดวก
2. เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบ
โดยทั่วกัน

กำรติดตำมผล

ผลกำรดำเนินกำร

รำยงำนผลกำร
1. พนักงำนรับทรำบ
ดำเนินงำนให้
คู่มือ นโยบำย และ
ผู้อำนวยกำร หรือผู้
แนวทำงกำร
ที่ผู้อำนวยกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำร
มอบหมำยทุก 6
บริหำรบุคคลที่
เดือน
ชัดเจน
2. มีช่องทำงกำร
ร้องเรียนอย่ำงน้อย
2 ช่องทำง
3. ในรอบระยะเวลำ 6
เดือนของ
ปีงบประมำณ 2563
ไม่มผี ู้ร้องเรียน
จัดทำสรุปผลกำร ดำเนินกำรแล้ว
ยืมทรัพย์สินของ
พนักงำนได้รับควำม
สำนักงำนให้
สะดวก และได้รับทรำบ
ผู้อำนวยกำร หรือผู้ วิธีปฏิบัติในกำรยืม
ที่ผู้อำนวยกำร
ทรัพย์สินของสำนักงำน
มอบหมำยทรำบ
โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำน
ทุก 6 เดือน
ทำงระบบสื่อสำรภำยใน
สำนักงำน

ปัญหำ/อุปสรรค

2. กลุม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
2.1 กลุ่มประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน (พิจำรณำจำกคะแนนประเมินทีต่ ่ำกว่ำ 90.00 คะแนน)
ประเด็น
มำตรกำร
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน
E1 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน สร้ำงจิตสำนึกให้
ให้บริกำรแก่ผมู้ ำติดต่อ
พนักงำนในกำร
o ตำมขั้นตอนที่กำหนด
ปฏิบัติงำนในกำร
o ตำมระยะเวลำที่กำหนด ให้บริกำร มีจติ สำนึก
E2 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน กำรปฏิบัติงำนตำม
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน คู่มือกำรให้บริกำรแก่
E3 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ผู้มำติดต่อ
ให้ข้อมูลแก่ผู้มำติดต่ออย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล
E5 สสปน. มีกำรดำเนินงำนที่
คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็น
หลัก

สร้ำงกำรรับรู้กำร
ดำเนินงำนของ
สสปน. ให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนดำเนินกำร

กำรติดตำมผล

ผลกำรดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

1. จัดทำ/ทบทวน คู่มือกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ของ
สำนักงำน
2. เผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน
3. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียรับผิดชอบ
4. จัดอบรมพนักงำน เพื่อให้มีจติ สำนึกในกำรมุ่งกำร
ให้บริกำรแก่ผมู้ ำติดต่อ ตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่
กำหนด และปฏิบัตติ ่อผู้มำรับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียม
5. จัดอบรมให้ควำมรูด้ ้ำนกำรบริกำรของสำนักงำนแก่
ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญ
1. จัดทำช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้กำรดำเนินงำนของ สส
ปน. ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของ สสปน.
2. จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงำนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนให้
ผู้อำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำย
ทุก 6 เดือน

ดำเนินกำรแล้ว
โดยมีกำรจัดทำคู่มือและผัง
กำรปฏิบัติขึ้นใหม่เพิ่มเติม
ในปี 2563 ได้มีกำรจัดทำ
จำนวน 5 คู่มือ และมีกำร
ประกำศเผยแพร่เรียบร้อย
แล้ว
แต่ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัด
อบรมให้แก่พนักงำน
(แสดงในเอกสำรแนบ 2)

สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส19 ทำให้ต้องชะลอ
กำรจัดอบรม

รำยงำนผลกำรสำรวจ
ภำพลักษณ์ และควำม
พึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ สสปน.

ผลกำรสำรวจภำพลักษณ์
และควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ สสปน. อยู่
ในระดับร้อยละ 85.64
(ผลปี 2562) กำรสำรวจใน
ปี 2563 อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
(แสดงในเอกสำรแนบ 3)

สสปน. ได้ทำกำร
สำรวจควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมสำนักงำน
ในช่วงปลำยปี
งบประมำณ ผล
ประเมินปี 2563 จึง
ยังไม่มผี ลสรุป

ประเด็น
มำตรกำร
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
E6 กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
1. มีกำรทบทวนมำตรกำร
หน่วยงำน
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
o เข้ำถึงได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน
สำธำรณะของ สสปน.
o มีช่องทำงหลำกหลำย
2. สสปน. มีกำรเผยแพร่
E7 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนให้
ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชน
สำธำรณะรับทรำบ
ควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน
อย่ำงทั่วถึง

E9 สสปน. มีกำรชี้แจงและตอบ
คำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนได้อย่ำง
ชัดเจน
E8 หน่วยงำนมีช่องทำงรับฟัง
คำติชมหรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร

มีระบบและช่องทำงที่ให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถ
สอบถำมข้อสงสัยที่ดี และ
สสปน. มีระบบตอบกลับที่
มีประสิทธิภำพ

ขั้นตอนดำเนินกำร

กำรติดตำมผล

1.ดำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ ตำมแผนงำนที่
กำหนด โดยมีกำรกำหนดกลุม่ เปำหมำยที่ชัดเจน
2.รำยงำนผลกำรสำรวจภำพลักษณ์ และควำมพึง
พอใจในกำรดำเนินงำนของ สสปน.

รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนด้ำน
ประชำสัมพันธ์ให้
ผู้อำนวยกำร หรือ
ผู้ที่ผู้อำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6
เดือน

1.

2.

3.
4.

ผลกำรดำเนินกำร

มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของ
สสปน. ทุกช่องทำง ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ และมี
กำรสำรวจภำพลักษณ์และ
ควำมพึงพอใจ โดยผลกำร
สำรวจภำพลักษณ์และควำม
พึงพอใจในกำรดำเนินงำนของ
สสปน. อยู่ในระดับร้อยละ
85.64 (ผลประเมินปี 2562)
(แสดงในเอกสำรแนบ 3)
เผยแพร่ผลงำนและประชำสัมพันธ์ผ่ำน
รำยงำนผลสรุป
1. มีกำรดำเนินกำรแล้วใน
ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ กำรดำเนินงำนให้
ส่วนของงำน
สอบถำมข้อมูล สสปน. ได้
ผู้อำนวยกำร หรือ
ประชำสัมพันธ์
มีคู่มือแนวทำงกำรตอบคำถำม Q&A เกี่ยวกับ ผู้ที่ผู้อำนวยกำร 2. คู่มือแนวทำงกำรตอบ
กำรดำเนินงำนของ สสปน. ให้แก่หน่วยงำนที่ มอบหมำยทุก 6
คำถำม Q&A อยู่ระหว่ำง
มีหน้ำทีใ่ ห้บริกำร
เดือน
กำรดำเนินกำร
ในระบบ Website ของ สสปน. มีระบบ FAQ
3. FAQ อยู่ระหว่ำงกำร
วำงระบบให้มี CHATBOT ในอนำคต
ดำเนินกำร
4. CHATBOT อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ

ปัญหำ/อุปสรรค
สสปน. ทำกำร
สำรวจภำพลักษณ์
และควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมในช่วง
ปลำยปีงบประมำณ
ผลประเมินปี 2563
จึงยังไม่มผี ลสรุป

ประเด็น
มำตรกำร
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
E10 หน่วยงำนมีช่องทำง 1. ทบทวนมำตรกำร
ให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
จัดกำรร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ทุจริตให้มี
ในหน่วยงำน
ประสิทธิภำพ
2. มีช่องทำงที่ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถร้องเรียน
กำรทุจริต
ประเด็น
มำตรกำร
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
E11 เจ้ำหน้ำที่ของ
มีกำรทบทวนเพื่อ
หน่วยงำนมีกำรปรับปรุง ปรับปรุงคุณภำพ
คุณภำพกำรปฏิบตั ิงำน/ กำรให้บริกำรที่
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น
สะดวกมำกขึ้น และ
E12 หน่วยงำนมีกำร
ลดขั้นตอนกำร
ปรับปรุงวิธีกำรและ
ดำเนินงำนให้ดีขึ้น
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/
กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น

ขั้นตอนดำเนินกำร

กำรติดตำมผล

1. เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรร้องเรียนทุจริต
ของ สสปน. ให้ทุกฝ่ำยได้รับทรำบ
2. ดำเนินกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทรำบ ช่องทำงต่ำง ๆ ที่สำมำรถ
ร้องเรียนกำรทุจริต ของเจ้ำหน้ำที่ สส
ปน. ได้อย่ำงทั่วถึง

รำยงำนผลสรุปกำร
ร้องเรียนทุจริตให้
ผู้อำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำยทุก
6 เดือน

ขั้นตอนดำเนินกำร

กำรติดตำมผล

1. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบตั งิ ำน
ของ สสปน. ในกำรให้บริกำรเพื่อให้
ผู้รับบริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. สร้ำงระบบกำรให้บริกำรแบบ E
Service เพิม่ ขึ้นอีกอย่ำงน้อย 1 ระบบ
ต่อปี

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ให้ ผู้อำนวยกำร หรือผู้ที่
ผู้อำนวยกำรมอบหมำยทุก
6 เดือน

ผลกำรดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

1. ดำเนินกำรแล้ว ในรอบระยะเวลำที่
ผ่ำนมำมีกำรเผยแพร่ช่อทำงร้องเรียน
กำรทุจริตให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้
รับทรำบ
2. ไม่มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตในช่วง
6 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2563
และรำยงำน ผอ. สสปน. ได้รับทรำบ
แล้ว
ผลกำรดำเนินกำร
ปัญหำ/อุปสรรค
1. มีกำรดำเนินกำรแล้ว โดยมีกำรจัดทำ
คู่มือและผังกำรปฏิบัติขึ้นใหม่เพิม่ เติมใน
ปี 2563 ได้มีกำรจัดทำจำนวน 3 คู่มือ
และ 2 ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ดำเนินกำรใหม่
(แสดงในเอกสำรแนบ 2)
2. มีกำรประกำศเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
3. E-Service อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำที่จะ
ปรับปรุงกระบวนกำรให้เพิ่มมำกขึน้

ประเด็น
มำตรกำร
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
E14 หน่วยงำนได้เปิด
สสปน. ดำเนินกำร
โอกำสให้ผรู้ ับบริกำร ผูม้ ำ ตำมมำตรกำรให้ผู้มี
ติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วน ส่วนได้ส่วนเสียมี
เสียเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
ส่วนร่วมในกำร
กำรปรับปรุงพัฒนำกำร ดำเนินงำนกับ
ดำเนินงำน/กำรให้บริกำร หน่วยงำน
ของหน่วยงำนได้ดีขึ้น
E15 หน่วยงำนมีกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน/
กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้น

ขั้นตอนดำเนินกำร

กำรติดตำมผล

ผลกำรดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

1. ทบทวนมำตรกำรให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนกับ สสปน.
2. จัดให้มีกิจกรรม หรือโครงกำรที่เปิด
โอกำสให้มสี ่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน รวมถึงกำร
ดำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึน้
3. เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
ให้แก่สำธำรณชนรับทรำบตำมมำตรกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะ
ของ สสปน.

รำยงำนผลสรุปกำร
ดำเนินงำนให้ ผู้อำนวยกำร
หรือผู้ที่ผู้อำนวยกำร
มอบหมำยทุก 6 เดือน

1. กำรดำเนินงำนของ สสปน. ในช่วง 6
เดือนแรกของปีงบประมำณ 2562 มี
กำรดำเนินกำรร่วมกับผู้มสี ่วนได้สว่ น
เสียในทุกภำรกิจหลักของ สสปน.
2. มีกำรเน้นย้ำกับพนักงำนในทุกระดับ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนกับ สสปน.

มีกำรเกิดโรคโค
วิด-19 กำรจัด
กิจกรรมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วยเสีย
จึงดำเนินกำรได้
ยำกขึ้นมำก

จำกแผน และผลกำรดำเนินงำนมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน กำรติดตำมผล ตลอดจนกำร
มอบหมำยให้กับฝ่ำยหรือส่วนงำนที่รับผิดกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม สสปน มุ่งหวังให้เกิด กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส สร้ำงวัฒนธรรมสุจริต
ขึ้นในองค์กร สร้ำงจิตสำนึกสุจริตให้แก่บุคคลำกรภำยในสำนักงำน รวมถึงขับเคลื่อน เพื่อให้ได้ผลคะแนนกำรประเมิน ITA สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ใน
ปีงบประมำณ 2563 ทีค่ ะแนนระดับ 95.00 คะแนน

เอกสำรแนบ 1 ประมวลภำพกำรจัดอบรมพนักงำนของ สสปน. ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ (Zoom) เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส
โควิด 19 จึงไม่สำมำรถจัดในรูปแบบ Focus Group และทำ Work Shop ร่วมกันได้
กำรอบรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล

กำรอบรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ ควำมพร้อมรับผิดรับชอบในกำรปฏิบัติงำน (Accountability) และกำรขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เอกสำรแนบ 2 สรุปคู่มือกำรให้บริกำร ที่จัดทำเพิ่มเติมในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2563
1.
2.
3.
4.
5.

คู่มือกำรใช้บริกำร TCEB_Elibrary2_User_Manual
คู่มือกำรขอรับกำรสนับสนุนผ่ำนระบบออนไลน์ TCEB Swift_User_Form Conventions_Manual
คู่มือกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ ฝ่ำยส่งเสริมกำรจัดประชุมนำนำชำติ
คู่มือกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมและกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล
คู่มือกำรขอรับกำรสนับสนุน MEGA EVENT

มีกำรประกำศเผยแพร่ขึ้นบนเว็ปไซด์ของสำนักงำน (บำงส่วน) สำมำรถเข้ำดูข้อมูลได้ที่ https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/servicestandard-guide

เอกสำรแนบ 3 ผลสำรวจภำพลักษณ์และควำมพึงพอใจปี 2562 ของ สสปน
สำมำรถเข้ำดูข้อมูลได้ที่ https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200619-file-TJZiO6oBg.pdf

กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ สสปน.

85.64%

